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CATALOGUS
Van een extra fraay

'KABINET
SCHILDERYEN,
Vhn de hefle Brahandjche en Hollandfcbe Meejkrs»

Alles met veel fmaak, zorge en kollen verzameld

DOOR DEN HeERE

. H E R M A N A A R E N T Z,

Oud Secretaris van Kr^gs- Gerecht van Vriesland^

Rentmeefter en Gemeensman /e Deventer, enz,--

De Verkooping zal ê*efchieden'op Woendag den ii April

1770, ten Huize van ARNOLDUS DANKMEYER»
Kallelein in ’t Oudezyds-Heeren-Logement,

DOOR DE Makelaars

HEN D R ï k D E WINTER,.
E N

JAN Y V E R.

De CataïoguJJen , zo in ’t Franfcb als in ’t Hollands^
zyn te bekomen by Pieter Yver, en by de gemelden

Makelaars te Amflerdam^ voorts in de voornaam'^

Jie Steden van Ent opa,

AlIci' te'V®^ dagen voor de Verkooping.

...

ie A M ST E R D A M,'
Bjr JÓHANNES SMIT, Boekverkoper op de Fliiwecle

Burgwal, by de Halftccg.



BEKENTMAAKING.
De Verkooping zal gefchieden ten beftemden

Dage , te weeten op Woensdag den 1 1 April

1770 5
des Morgens ten 10, en des Namiddags

en 3 uuren.

De Koopers zullen gehouden zyn, om, volgens

gewoonte , een Stuiver van de Gulden opgeld te

betaalen , behalven de geloofde Somnie van het

Gekochte, en alles in Ryders of grof Zilvergeld.

De SclTjlderyen zyn binnen de Lyften, volgens

de Rhynlandfche Voetmaat, gemeeten.
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CATALOGUS
Van een Uitmuntend

C A B I N E T

SCHILDERYEN,

REMBRANDT VAN RHYN. Ao. 1534,

No, I. Een ftaande Dame in een Landfchap,

Hoog 485 breed 39 duim.

Deze Dame is levcnsgroote verbeeld in de ge**' ^ ^

daante van een Herderin, een weinig op zyde te/W
zien; haare kleeding is prachtig , zynde een

fchoone Brunet, met loshangend hair. Het hoofd,

20 wel ais de Herdersftaf , dewelke zy in haare

rechterhand heeft , is rykelyk verfierd met Bloe-

men en groente; met haare linkerhand houd zy

haar kleed een weinig opwaards. Alles uitmun-

tend, keurlyk, kragtig en uitvoerig ep ge-

Ichilderd
, en wel in zyn beften tyd.

A No. a.



l CATALOGUS
No.2. Een Perfiaan. Hoog 25, breed 19 duini.

Hy is ter linker zyde gefchikt, en genoegzaam

in ’t profiel te zien, met bedekten hoofde, heb-

bende een zwart kleed of mantel 'om, en zynde

insgelyks als de voorgaande zeer fraai, Idoek en

breed gefchilderd, in een ovaal formaat.'

3. Een Dame , zynde een weergae van de

voorige

;

hoog en breed als boven.

Zy is ter rechter zyde gelchikt, in ’t hair ge-

kapt, en in 't rood gekleed; zynde een Borft-

Ituk, gefchildert als de voorige, en in dito for-

maat.

GEKARD HONTHORST.

4. De verhoren Zoon in '’t Bordeel, Hoog

52, breed 79 daim.

Hy zit te Muficeeren aan een Tafel, die ge-

dekt,. en met eenige vruchten en drank voorzien

is, verzeld van twee Vrouwsperfonen ,
voorde

Tafel zit een Muzikant, fpeelende op de Bas.

Alles zeer fraai op Doek gefchilderd ,
en zo goed

als van dezen Meefter gezien kan worden.

. NB. Dit ftuk is door den Bezitter gekocht in

Sterfhuis van Mevrouw van Borjfelen ^ klein^

Dochter van G. Honthorfi,



S C 1 1 I L D E R Y E N,

G. F L I N K.

N0.5. De Evangdijl Jobannes. Hoog 41 , breed

Hy is zittende verbeeld
, ziende opwaards, en

fchynende in een verrukking te zyn; in de rech-

terhand heeft hy een Pen, de linker opgeheven,

en een open Boek voor hem. Het Caracler van

den ApoM is uitneemend fraai uitgedrukt, fchooii

van Tekening en Coloriet, en op Z)öd^gerehih

defd.

Ai B L Ö E M A E R T.

C , De Apoflel Paulusi Hoog 4^, breed 37

duim.

Hy is gebeten voor een Tafel, fchryvende iu,

een Boek. Zyn aangezicht is wonderlyk fraai

gekarakterifeerd, wel getékend, kloek en breed

gefchilderd, op Doeki

Vi/^

JAN LIEVEN S.
'

7, Een heilige Familie. Hoog 45 , breed

62 duim.

V/Sa
Ter rechrer zyde van ^t ftuk zit Maria met het

Kindje Jezus op haaren fchoot, fpeelende met Jo*^

hannes, die voor haar zit, en achter haar Haat Jozeph /
fuftende met beide handen op een rtok. VQortu

A 2 %ki



4 CATALOGUS
ziet men een leggend Lammetje, en van boven

een glorie van Engelen. Alles zo krachtig en

warm van Coloriet, en zo fchoon van Tekening,

als men van dien Meeder zien kan. Op DoekgQ-

fchilderd.

B. VAN DER HELST.

No.8. Eefs Famille-Stuk. Hoog 40 , breed 50
duim.

Ter linker zyde van ’t ftuk ziet men in een aan-

genaam Landfchap onder het geboomte op den

voorgrond een Dame zitten, die in’t zwart ge-

kleed is, en met een kindje fpeelt, dat op haar

fchoot zit en in ’t geel gekleed is. In ’t midden

van ’t ftuk ftaat haar Man , die omtrent van voo-

ren te zien is , houdende de rechterhand in de

zyde, en in de linkerhand voor hem de Hand-

ichoenen. In ’t verfchiet ziet men een ftil water

met verfcheiden zeilende Vaartuigen. Dit ftuk is

uitneemend, keurlyk, krachtig, uitvoerig, en in

zyn beden tyd gefchilderd, op Doek.

G. TER BORCH.

9. Een Mans •Portret. Hoog 281 , breed

20 duim.

Deze Perfoon is in ’t zwart Fluweel gekleed,

met een zyden Mantel om, en ftaande ten voe-

ten



S C H I L D E R Y E N. ^

ten uit, met een hoed op het hoofd, en houden-^

de de handfchoenen in zyn rechterhand. Zeer

uitvoerig ,
delikaat, en in zyn befte tyd gefchil-

derd, op Doek,

No.io. Het eigen Portret van dien Meefter.

Hoog 29, breed ipiduim.

Hy is in ’t zwart gekleed, en ftaande ten voe-

ten uit, niet minder konftig gefchilderd dan her

voorgaande ftuk, op Doek.

II. Deszelfs Huisvrouw Geertruid

Zy is insgelyks ftaande ten voeten uit ver-

beeld; hebbende een Wa^jerindehand, enzyn-

de niet minder dan ’t voorgaande, op Doek ge-

fchilderd.

12. De beroemde en zeer Geleerde Heer Bur-

gemeefier Hogers. Hoog 29, breed ,

23! duim.

Hy is in ’t zwart Fluweel gekleed, en ftaande''

ten voeten uit in zyn Studeerkamer by een Tafel,

overdekt met een rood Fluweel kleed , waarop

een Leffenaar met een open Boek te zien is. Ex-

tra fraai en uitvoerig, en als de voorige gefchil-

derdj op Doek.

A 3 No. 13.
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€ CATALOGUS
ï^o.13. Ba Frouiü van dien Heer, Hoog en

breed als boven.

Deze is ook ftaande aan een Tafel , in ’t hair

gekapt met hangende boekels; in ’t zwart Flu-

weel met een fatyne met goud geborduurde Rok

,

^nz. op Roek,

14. Een Muftceerende Heer en Dame. Hoog

5
breed 17I duim.

De Dame, die op de Viool de Gambe fpeelr,

^iet men van achteren, zittende op een Tabou»

ret; zy is in ’t rood gekleed, met een ftaai faty-

ne Rokje aan. Tegen over haar zit een Heer,

^eelende op de Clavecimbel. Alles zeer natuur-

iyk en fraai, op Paneel gefchilderd.

NICOLAAS DE HELDSTOCKADE,

15. Een naakt Vrouvoenheeld, Hoog 15-,

breed 19I duim.

Zy is liggende op een prachtige Ruflbank, die

met een rood en wit kleed voorzien is. Van ach-

teren 'ziet mén een rood Gordyn^ dat ten deele

'ppgefchovén^is, en waardoor men een Tuinge-

zicht ontdekt. Het Beeld iszeerkonffig, mals

ën yleefchachtig gefchilderd, op PanecL

TRANS



]Mo.i6. Een Fioolfpeelder, Hoog 25, breed 21

duim.

Hy is halverlyf te zien, voor een Tafel, waar-

op een Muziek-Boek leit , en lagchende verbeelde

een weinig ter linker zyde gekeerd, met eenPyp-

je in de eene, en de Viool in de andere hand.

Zynde kloek en breed gefchilderd , op Doek^ en

een der befte ftukken van dezen Meefter.

17. Eenjongelings-Haofd* Hoog 12, breed

12 duim.

Hy is omtrent vlak van vooren te zien, met o -

de oogen opwaards ziende ; breed getoetft, en ^ /f/^y^

piet minder dan de voorgaande, in rond formaat. /"

iP. Een Meisjes-Tronie, Hoog 141, bree4
12 duim.

/ Zy is in ’t profiel te zien, en niet minder fraa|

!

dan de voorgaande gefchilderd.

F. B O L L.

19. Een Frouwen-Portret. Hoog 27}, breed / ^
23I duim.

”

Zy is halverlyf, levensgrootte, en omtrent van

vooren te zien , in ’t zwart gekleed, met een groo-

A 4 te



8 CA T A L O G U S

te witte Kraag omf den hals. Dit Stuk is fchooii

van Coloriet, kragtig en Transparant gefchilderd,

op Paneel.

C. VAN HAERLEM. Ao. 1627.

No.20. Een Maaltyd. Hoog pj breed 14

duim*

Dit is eene Ordinantie van 12 Beelden, in dif-

ferente Aéliën, zommige zittende aan de Tafel,

eetende, drinkende, Ipeelende enz. Zynde zeer

Wel getekend, helder, en doorwrocht gefchih

derd, op Kooper.

21. Een fraai Manshoofd. Hoog 9, breed 7

duim.

Dit is een weinig van ter zyde te zien ; zyn

en het Calotje, dat hy op het hoofd heeft,

is verfierd met Paerlen. Het is niet minder van

deugd dan de voorige , en op Paneel gefchil-

derd.

SOTTE KLEEF. 1554.

- 22. Het Portretje van een Dame. Hoog 9,

breed 5I duim.

Zy is van vooren te zien, houdende de beide

ïianden, waarin zy eenBouquet Iieeft^ over el-

kan-
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kander voor haar. Zy is fraai getekend, delikaat

en uitvoerig gefchilderd , op Paneel.

R DE H O O G E.

No.23. Een Binnenhuis. Hoog 20, breed 25

duim.

Hier in is verbeeld een Slagtyd; ter linker zyde

op den voorgrond Haat een Vrouw aan een Tafel,

maakende Darmen (choon ; in ’t midden hangt een

Varken op de Leer, en ter rechter zyde zit een

Jonge, Ipeelende met een Blaas. Wyders ziet men

een Hondje by een Emmer, benevens ander By-

werk. Alles zeer fraai, natuurlyk en krachtig op

Doek gefchilderd.

G. N E T S C H E R.

24. Juplter^ in de gedaante van Diana, hy

Califlo. Hoog 20, breed 17 dgim.

Dit Stukje^ 'bekend door de Prent van N. Ver-

kolje, is zeer uitvoerig en delikaat gefchilderd op

Doek, en op Paneel geplakt.

25. Plet Portret van een Jonk Heer van 15

Jaaren. Hoog 1 1 , breed 9 duim.

Hy is verbeeld Staande en circa van vooren te

zien; zynde een Knieftuk. DeKleeding, zowel

A 5 als



I-Q CATALOGUS
és de Mantel, die hy om heeft, is graanw, en met

zilvere Knoopen; hebbende zyn Hoed in de rech-

ter, en de Handfchoenen in de linkerhand. Zeer

uitvoerig en delikaat op Paneel gefchilderd.

No. 26. Een ander dito^ oud 12 jaaren-^ zynde

een Weerga van het voorige, en van de

zelfde hoogte en breedte.

Dit Heertje is ook flaande, en Gekleed als het

voorgaande, hebbende een paar Handfchoenen in

de eene hand.

27. Plet Portret van een Dame»

breed 15 duim.

Hoog iu|.

Zy is omtrent van vooren te zien ,
en zittende

verbeeld; zynde een Knieftuk, ruilende met haar

Arm op een rood fluweel Kuflen, met een gouden

|Cant en Kwallen verflerd. Van fchoonheid en

deugd als de voorigen, en op Doek gefchilderd.

D. VAN WYNEN, alias

ASKANIUS.
sB. EenZinneheeldigeQrdinantie. Hoog 21,

breed 24I duim.

Dit Stuk verbeeld de Vrede, daar ze haaren

Zegen over Amflerdam en de vryc Zeevaart uit».

ftort

,
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(lort, terwyl Mars gekluifterd word. Zeer hel*

der 5
krachtig en aangenaam van Coloriet, op Pa-

peel gefchilderd.

NB. Zie Hoet^ pag. 221. No, 21,

G. D E L A I R E S S E.
/

/

No,29. £e/^e Ojferhande, Hoog 54 5
breed 38

duim.

Men ziet een Meisje voor een Altaar, waar op

zy Roozen Offert aan de Godinne Venus. By haar

Tempel voor het Altaar ftaat een Mandje met Roo*

zen en andere Bloemen. Alles zeer fraai, en op

Poeh gefchilderd.

J. UYTEWAAL.
30. Het Oordeel van Midas. Hoog 45, breed

59 duim.

Dit is een fchoone Ordinantie van negen Beel-

den in een Landfehap. Midas zit in ’t midden van

‘t Stuk, ter rechter zyde van hem ziet men Pan,

Jpeeleiide o.p zyn Fluit, en Apollo Baat voor hem,

en fpeelt op zyn Harp, enz. Alle de Beelden Jzyn

zeer corred getekend
, fraai en krachtig van Co-

loriet; het Landfehap is extra groots, en alles

volmaakt, enzofchoon, als men zien kan ; zyn-

de gefchilderd op Doeky en op Paneel geplakt.

No. 31;
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No. 3 1 . Aanbidding der Herders. Hoog 1

breed 13 duim.

Men ziet het kindeke Jezus liggende in de Krib-

be in ’t midden van "t Stukje, en boven het zelve

een Engel Voor de Kribbe ziet men Maria ge-

knield, en verder eenige andere Engelen benevens,

de Herders. De Beeldjes zyn zeer gracieus, en

zo fraai getekend, als men ooit van dien Meefter

gezienheeft;. het is op P^aneel gefchilderd.

J, M. MOL E N A A R.

32. Een Rockend en Drinbend Boere gezeU

fchap. Hoog 25, breed 31 duim.

Dit is een fchoone Ordinantie van 13 Beelden,

zittende in ’t midden van een Vertrek rondsom

een Tafel Wyders ziet men eenig ander Bywerk.

Alles is zo natuurlyk en uitvoerig opRaneel ge-^

fchilderd, dat men dit Stuk genoegzaam kan hou;^

den voor een der beften van dezen Meefter.

L. KAMPHUIZEN,

/
I /
ii

33. Een Boeren Buitenhuis^ Hoog 19I, breed

261 duim.

Voor het huis zit een Vrouw met een Kind aan

de borft, vcrzeld van twee ftaande Meisjes en een

zittend Jongetje, met een Korfje. Wyders ziet

men
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men een Koe, benevens eenige Hoenders en an-

der Byvverk. Alles zeer natuurlyk en krachtig

,

op Paneel gefchilderd.

ADRIAAN VAN OSTADE.

No.34. Een rookend en drinkend Boertje, Hoog

II 5 breed duim.

,
Dit Boertje is van ter zyde te zien, zittende op:

een Vat voor een Tafel, en houdende een glas

.Bier in de rechterhand. By hem leit zyn Pypje

en een papier met Tabak. Dit Stukje is extra

fraai, kwik en geeftig gefchilderd, Paneel

ISAAC VAN OSTADE.

35. Een Boeren Binnenhuisje, Hoog 7, breed

5l duim, /

Hier in ziet men drie Boertjes , twee ftaande en

-een zittende, en Ipeelende in ’t Verkeerbord. Zeer

natuurlyk en aardig van Licht, gefchilderd op

Paneel.

C. D U S A R T.

36. Een galante Boer en Boerin, Hoog 9,

breed 7 duim.

Dezelve zitten voor een Tafel, waar op eenige

Wafelen liggen op een Servet; zy heeft in de eene

hand



hand een Kan, en in de andere een Glaasje mét

roode Wyn. Dit is een zeer fraai Stukje
, fix en

uitvoerig op Paneel gefchilderd.

D. VAN T O L.

No 37. Een Appelfcbildfler, Hoog i7 ,
breed

141 duim.

Dit is een overlieerlyk Stukje , vertoonende een

aangenaam Vrouwtje, dat Appelen zit te fchillen

by een Schoorfteen^ naad haar is een Bedftedej

•en achter haar een Tafel, overdekt met een Kleed,

waar op men ziet een Kan, een Broodmandje,

Bord en Servet. Voor de Tafel op den Voorgrond

een kopere Ketel en een Deurflag.- Het Licht,

'dat van ter zyden koomt, is hier zo fraai en wel-

voeglyk verkozen , dat het een zeer natuurlyké

uitwerking doet op het Vrouwtje. Voorts is alles

verftandig geordineerd, en zo uitvoerig 0^ Paneel

gefchilderd, als of het van Douw was.

P. W Y N T R A G K.

38. Een Boeren Binnenhuis. Hoog 231,

breed 32 duim.

Ter linker zyde op den voorgrond ziet men een

Put,op welker kant een Kabeljauw legt^vooits kope-
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Ketel 5
Kan 5

Potten 5 Pannen, Tobbenden an-

dere boere Gereedfchappen. Ten einde van ’t

Vertrek ziet men een Vrouw van ter zyde, en

twee Boeren zittende by 't vuur. Alles zeer uit-

voerig, krachtig en natuurlyk gefchilderd, en by

lütflek fraai aangaande liet licht , dat van ter zy
de door een Venfter komt;

No.39. ^oere Barbier ,
,
Hoog 15, breed 2Ó

Dit is een comiecq Stuk , waarin de Meeflef

eene Operatie doet aan ’tBeen van een Patiënt, die

voor hem zit. Achter hem Baat een oud Man
met een Flesje in de hand, benevens nog een Baand

en een zittend Mannetje. Ter linker zyde op een

Tafel ziet men een Urinaal, een Zalfpot, enz.

Alles omtrent de Caraélers zeer geeBig verbeeld ^

cn fraai gefchilderd op Paneel,

Dtfcipel van den Ridder van der IVerif,

Dit Stuk verbeeld een Eg>'ptifch Landfchap

,

PIETER QUAST. /
/

duim.

PIETER VEEN.

Z\XÏ-
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zynde een grootfe en ryke Ordinantie van tien

Beelden. Op den voorgrond ziet men een Slavin

knielende met de jonge Mozes op de handen,

dien zy prefenteert aan de Dochter van Pharao?

verzeld van haar Gevolg. Dit Stuk is in alle dee-

len zeer fraai, delikaat, en uitvoerig gefchilderd

op 'Paneel^ en word gehouden voor het 'alderbefte

van dien Meefter.

DOOR DE ZELVE.
N0.41. Chrijiusmet deCananeefche Frouw

.

Hoog

en breed als de voorige, en zynde een

weerga van dezelve.

Dit Stuk vertoont van ’s gelyke een fraai Land-

fchap ;
men ziet Chriflius ftaande met zyne Apos-

telen ter rechter zyde voor hem; de Cananeefrhe

Vrouw is knielende, hem biddende om de Ge-

neezing van haare Dochter. In ’t Verfchiet zyn

antique Gebouwen en hoog Gebergte ; gefchih

derd op Paneel^ en niet minder in deugd dan de

voorgaande.

42. Fenus en Cupido» Hoog 19, breed i.<

duim,

Zy is verbeeld zittende in "t midden van een

aangenaam Landfehap voor het Graf van Adonis,

rus-
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ruftende met haar linker Arm op een vervallen

marmere Graf, met een Basreliëf, en houdende

de Pyl van Cupido, die ter rechter zyde van het

Stuk op den voorgrond knielt
,
en fineekt om zyn

Pyl weder te mogen hebben. In ’t verfchiet ziet

men twee Zwaanen in/t Water
^
en verder hoog

Gebergte en Geboomte. Plet is op Paneel gefchil-

derd, en niet minder dan de voorigen.

EGLON VAN DER NEER.
,

/
No. 43. Een Dame

^ zvasfehende haare Handen, —/
Hoog 141, breed duim. ^ f,-Cr ^

Deze Dame is ftaande in haar Vertrek
,
omtrent

van vooren te zien
, rykelyk gekleed

,
en met

beide handen over een Lampetfchotel, wordende

vaft gehouden door een Jongeling of Pagie, die

haar het Water op de handen fchenkt. Terzy-

den van haar ziet men een Stoel
, waarop haar

rood fluweelen Jakje met bond gevoerd gelegen

is
,

en achter haar ziet men een Ledikant. Dit

Stuk is zeer dclikaat, en in alle deelen zo fraai,

als men van dezen Meefter ooit gezien heeft; op

Paneel gefchilderd.

B VER(
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N044. Een galant voorwerp, Hoog48 , breed

15 duim.

In een Binnenvertrek ziet men een Dame,

dere op de Leuning van een Stoel, waarop een

Heer zit, die] haar op een verliefde manier om-

vat; hebbende in zyn linkerhand een glas Wyn:
Voorts ziet men nog eenige Beelden en ander by-

werk. Dit fluk is fraai getekend , delikaat en

uitvoerig gelchilderd ; zynde inzonderheid het

Satyn zo fraai, als ooit van eenig Meefter gezien

is.

J. VAN STAVEREN. Discipel van Douw.

. / 45. Een Hermiet^ Hoog 15 5 breed 12

hem ftaande, ter linker zydevanhet

een hoogte of kluit aarde, een wei-

vwwx ^verbukkende, en met de handen ge-

vouwen voor een open Boek. Alles uitvoerig

,

fmeltend en fraai gefchilderd, op Paneel

feande ten voeten uit, in ’t wit Satyn gekleed;

houdende in de eene hand een Brief, en de an-

: / /

No.4<5.'
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No.46. Een Hermitinne, Hoog en breed als de

voorgaande 5 en een weergae van dezelve,

Zy is insgelyks ftaande verbeeld ter rechter zy-

de van het voor een open Boek, en met

om hoog liefTende gevouwen handen. Ook op

Paneel gefchilderd, en in deugd de voorige ge-

Jyk.^
VAN BLEEK. 1635.

47. Een mu[lceere?2d Gezelfchap, Hoog 12, /
breed 14 duim. — *’

Hier in ziet men twee Beelden
,
zingende en

^

fpeelende op de Bas , aan een Tafel
, waarop ^

twee open Muziek- Boeken en een Luit liggen.

Zynde krachtig en aangenaam van Coloriet, en

gefchilderd op Pa?ieeL

PIETER SAENREDAM.

48, Een gezicht vaneen Kerk te Leerdam^ /

^

Hoog 191 jbreed 281 duim.
'éi

Deze Kerk is van binnen te zien, geftoffeerd^’ ^

^

met drie Beekjes, fraai van Perlpeclief, natuur-

lyk en helder op Paneel gefchilderd.
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' B. VAN B A S S E N.

No.49. Een Kerkje van binnen te zien. Hoog

13, breed 19 duim.

Dit Is een prachtig Gebouw, rykelyk voorzien

met Altaaren en andere Sieraaden
,
en zeer fraai

geftoffeerd. Alles konftig en uitvoerig gefchil-
I

r.
derd, op Paneel,

C. POELENBURG.

/'ê —

i‘

‘il

50. Een Maria in een Glorie, Hoog 1I5,

breed 15 duim.

Zy is zittende op de Wolken
, verzeld van

verfcheiden vliegende Kindertjes. Zeer uitvoe-

rig op Paneel gefchilderd.

D. VERTANGEN.
ll

':A^ - ••

’ A

51. Een Landfchap, Hoog ii, breed 1 31

duim.

In dit Landfchap ziet men danflende en Ipee-

lende Nimphen , en wat verder op een hoogte

de Fabel van Mirrha
, die in een Boom ver-

andert. Alles zeer wel getekend ,
fraai en uitvoe-

rig geichilderd op Paneel , en zo goed als van

Poelenburg,

: JAN
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JAN VAN HAANSBERGEN.

No.52. Een Landfchap. Hoog ui, breed 16

duini.

Hierin ziet men eenige baadende en uit het Bad

komende Nimphen voorts een aangenaam ver-

fchiet met hoog gebergte^ en oude Ruïnen. Zeer

delikaat, warm en uitvoerig gefchilderd op Pa^

ntel'^ zo goed als van Poelenhurg.

PHILIP WOUWERMAN.
53. Een terugkomfl van de Jagt, Hoog 24^ —

breed 31 duim, / //

Dit fluk verbeeld een aangenaam Landlchap ,

op wiens voorgrond ter linker zyde men twee

Heeren en een Dame te Paard ziet zitten, terwyl

aan de rechter zyde eenige Jaagers te Paard

in ’t water zyn. Op den tweeden grond

ziet men ter rechter zyde een Gebouw met een

hooge Brug; voorts een ruim en aangenaam ver-

fchiet 5 met meer ftolFagie. Alles zeer üx en

krachtig op Doek gefchilderd, en op Paneel go,-
•

plakt.

B 3 No.54,
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PHILIP WOUWERMAN.
No.54. Een Pkifterplaats. Hoog 24, breed 31

diiini’

Ter linker zyde op den voorgrond van het

ftuk ziet men een Dame te Paard ^
met een Valk

op de hand, voor een Herberg; zy is van ande-

re Pleeren te Paard en te voet verzeld, en alles

vertoont zich in een aangenaam Landfchap, dat

niet een Rivier doorfneeden is. In ’t verfchiet

ziet men hoog gebergte. Dit ftuk is murw , uit-

voerig en aangenaam gepenceeld^ gefchilderd op

Poek, en op Paneel geplakt.

jan WOUWERMAN.
^ 55. Een Buingezicht, Hoog 22, breed 28i

duim.

Dit is een zeer natuurlyk en fraai fluk van de-

zen Meefter ,
geftoifeerd op diverfe plans met

Boomen, Boerehuizen, Hooiberg ,
Fleer te Paard

en andere ftoffagie; Plet is plaifant en; helder ge-

fchilderd, o^Paneeh

N. B E R C H E M.

56.. Een aangenaame Morgenflond. Hoog

19, breed 23I duim.

Dit ftuk verbeeld een bergachtig Landfchap,
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met veel Geboomte ,
en de voorgrond ryk ge-

ftoffeerd met liggende en ftaande Koetjes, Schaaf

pen, en een Hond: op den tweeden grond, ter

linker zyde, ziet men een zittende Herder met

een Fluit, verzeld van twee Vrouwtjes , waar

van de eene Melk drinkt uit een Napje, en in ’t

verfchiet hoog gebergte. Alles zeer fix en mee-

fterachtig gefchilderd
,
op Doek , en op Paneel

geplakt.

C. D U J A R D IN.

De Jlamore Speelders, Hoog 20^ breed

i6 duim.

Op den voorgrond van dit ftuk zitten twee

Mannen tegenover elkander, Ipeelende Alamore;

by dezelven ftaat een Man met een grauwen man-

tel om , zynde de Konftfchilder C. du Jardin

zelf, van vooren te zien, en die met veel aan-

dacht het fpel befchouwt. Ter linker zyden ziet

men een Man vlak van vooren, op een wit Paard

zittende, en een ander Man liggende en Ipeelende

met een Hond, waarby nog een liggend Hondje,

gezien word. Alles is verbeeld in een Italiaans

Landfchap, met hoog gebergte en Gebouwen;

zynde zeer eêl , zonachtig en tranfparant gefchil-

derd, Doek^ en konnende aangemerkt worden

als een der befte ftukken van dezen Meefter.

B 4 No.58.
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C. DU J A R D I N.

No.58. Een oud wU en zwart gevlakt fiaand

Paard, Hoog 13 ^
breed ir duim.

Dit Ilukje verbeeld een Landfchap , ia ’t mid-

den van ’t welke het Paard haat, en voor hetzel-

ve ziet men een ftaande en een liggende Jonge

,

en achter dezen liggende Ezels
^

benevens een

Schaap 5 dat vooreen donkere hegge haat. Van

boven ziet rnen eenige Gebouwen achter een

Muur-^ en boven dezelve uitfreekende. Voorts

is het in alle deelen niet minder dan het voorgaan-

de.

ADAM PYNAKER.

59. Een gezicht van Schiedam, Hoog 21,

breed 18 duim.

Op den voorgrond ziet men een Sloep en b^^

dezelve twee Beeldjes; op den tweeden grond

een dubbele Wipbrug , en by dezelve diveife fi-

guuren : voorts in k verfchiet eenige Scheepen

en Pluizen. Alles zeer krachtig en warm gelchil-

derd op Doek:, vertoonende een aangenaam ge-

zkh.t door de reflexien van de Zon,

No.60,
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No.5o. De Houthakkers. Hoog 261 , breed 24

duim. -

Dit is een fraai en aangenaam Bofch- gezicht,

doorfneeden met een Rivier. Aan den kant van

\ Stuk ziet men een Boer, die bezig is met Hout

op een Ezel te laaden, voorts eenige andere Per-

foonen werkende aan ’t maaken van Takkeboffen.

De Spiegeling van ’t Geboomte in ’t Water is zeer

fraai waargenomen ; zynde voor ’t overige al-

les zeer krachtig en natuurlyk gefchilderd , op

Doek,

6ï, Een Bergachtig Landfchap, Ploog 14^

breed 16 duim.

In dit Stukje ziet men een opkomend Onweer,

en aan de linker zyde op den voorgrond een Beek.

je, en daar in twee Koetjes Ipringende, als ver-

fchrikt voor ’t Weer, gevolgd van een Herder met

een tlond : op de rechter zyde vertoont zich hoog

Geboomte, en in ’t verfchiet hoog Gebergte. Al-

les van een zeer fraaje uitwerking , en niet min-

der dan ’t voorgaande gefchilderd , op Doek,

B 5 No.^2.
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ADAM P Y N A K E R.

No.62. Een lialiaanjch Landfchap, Hoog 16,

breed 21 J duim,

In dit Stuk ziet men een Ruïn^of het overblyf-

zei van een Tempel , geftofFeerd met diverfe

Beelden , en wy'ders hoog Gebergte. Het is

groots van gedachten, en zeer natuurlyk van zon-

ne licht, op Paneel.

63. Een dito Italiaanfch Landfchap. Hoog

10, breed 8 duim.

Ter rechter zyde van dit Stukje ziet men een

Ruin, en de voorgrond is gehoffeerd met Koeien,

Schaapen, en een Herder; daar achter is een

Poort met Beeldwerk, en wyders fraaje Cypres-

fen en andere Boomen. Alles zeer natuurlyk, fix

en zonachtig gefchilderd, op Paneel.

64. Een aangenaam Landfchap. Hoog 13I,.

breed x8 duim.

' Op den voorgrond ter rechter zyde van dit

Stuk ziet men een drinkend Koetje, en in ’t ver*

fchiet een drift Beehen,wordende gedreeven door

een Boer.. Alles zeer fraai en natuurlyk , niet

minder dan het voorgaande , op Doek gefchilderd

,

en op Panec' gQ^gidki.

. . Ko.65.
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No.65. Een Vlucht naar Egipte. Hoog 7, breed /

8i duim.

Dit Stukje verbeeld een aangenaam Landfchap.

Ter rechter zyde op den voorgond ziet men Ma-

ria met het Kindje Jefus, zittende op een Ezel,

naaft welken Jozeph gaat. Zeer uitvoerig en na-

tuurlyk gefchilderd, op Koper.

H. DE GOJER. 1617.

66. Een Tempel van Diana. Hoog 6, breed

85 duim.

Dit Stukje verbeeld een fraai Landfchap; op

den voorgrond vooraan ziet men een Leezende

Munnik ter rechter, en een Vrouw, die een Koe
aan een touw heeft, ter linker zyde; wyders nog
eenige Beeflje§. Alles zeer uitvoerig, konftig en

krachtig gefchilderd, op Koper.

NB. Dit Stukje heeft de Gojer, diewaarfchyn^

lyk te Rome overleden is^ aldaar aan Pynacker

vereerd^ die "er het Vluchtje naar Egypte No. 65,

m ccn Weerga toe gemaakt heeft.

AL-
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ALDERT VAN EVERDINGEN.

l.'tr

No.67, Een Bofchgezicht. Hoog 25 , breed 22

duim.

In ’t midden van dit Stuk ziet men een Laan

,

en daar in een loopende Boer met een Hond ; en

in ’t verfchiet door de Laan een Man te Paard.

Dit Stuk is aangaande de natuur, het Geboomte,

Perlpeélief, en Zonnelicht zo fraai en kondig, als

van dien Meefter gezien kan worden.

JJ

68. Een Landjchap. Hoog 30, breed 26

duim.

Dit is' een hoog bergachtig Landfchap
,

geftof-

feerd, en met Watervallen voorzien. Zeer na-

tiiurlyk, kloek en meederachtig gelchilderd, op

Paneel,

JACOB RUYSDAAL. 1658,

6p. Een Bofch- en Rivier gezicht. Hoog 19I,

breed 42 duim.

Dit is ryk gedoffeerd^ter linker zyde ziet men

in ’t Water eeiiige Koetjes daan, als mede een

huit-
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Schuitje met Boertjes ,
en verder in ’t Bofch, dat

groots en zeer natuurlyk verbeeld is
, een Herder •

met Beeften. Alles zeer krachtig en konftig op

Paneel gefchilderd.

No./O. Een Duinachtig Landfchap, Hoog

breed ^31 duim.

DitLandfchap is zeer natuurlyk verbeeld ,
en

fraai gelloffeerd met Beeldjes ,
en in \ verfchiet

ziet men de Stad Blaarleni. Dit is van deugd niet

minder dan ’t voorgaande, en op Paneel gefchil-

derd.

^ 71. Eeri Landfchap. Hoog 141, breed I2|

duim.
'

Dit Stukje is met Watervallen en hoog Ge-

bergte vercierd
,
ook fraai en fix op Doek gefchil*^^

derd.

CORNELIS DEKKER. 1667.

72. Een Landfchap. Hoog 141, breed I2|;

duim.

/
/3J

4^

Op den voorgrond ziet men een Watertje met

een Schuitje, en daar in twee Boertjes. Op den

tweeden grond en in ’t verfchiet zeer fraai Ge-

boomte benevens cenige Beeldjes en Beeftjes.

No. 73.
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SALOMON RUISDAAL. 1647.

i

i

:l

No.73. Een Landfchap. Hoog ^91, breed 42I

duim.

Op den voorgrond , ter linker zyde van dit

Stuk 5
ziet men fchoon Geboomte en eenige Beell-

jes; op den tweeden grond , zynde de Scheve-

lingfche Weg, ontdekt men Prins Maurits in een

Koets, befpannen met zes Paarden, rydende naar

den Haag, benevens een andere Koets, waar in

zyn Gevolg is. In ’t verlchiet ziet men den Plaag.

Van dit Stuk kan men zeggen , dat het in veele

opzichten de Natuur evenaart ^ het is op Paneel

gefchilderd.

A. VAN DER NEER.

74. Een Maanefchyn. Hoog 21, breed 29

duim.

Dit is een zeer fraaai en natuurlyk geftoffeerd

Land- en Watergezicht. Op de Rivier voor en

in ’t verfchiet ziet men diverfe Vaartuigen, en 0-

ver het Land ter linker zyde een fraai Dorp- Al-

les zeer krachtigen uitvoerig op Doek gefchilderd;

konnende een der befte Smkken van dezen Meefter

genoemd worden.

'U:

i|i-

No.75.
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No.75. Een Winter-Gezicht. Hoog ai , breed IjJ^-
^

29 duim.

De voorgrond en ’t water in dit fiuk zyn ryk /
geflofFeerd met Beelden , waarvan zommigen zich

diverteeren met Kolven , Schaatzeryden
, enz.

Aan de overzyde van ’t water of ys ziet men een

kapitaal Dorp, en voorts een fraai verfchiet. Al-

les zeer natiiurlyk, en niet minder van deugd dan

het voorgaande 5 op Boek gefchilderd.

/

JOH. LINGELBACH.

76. Een Italiaanfch

breed nS duim.

Dit is een zeer ryke

Beelden. Op den voorgrond ziet men verfcheiv"^^

den naakte en gekleedde Beelden en Zwemmers;

ter rechter zyde eenigen die op de kaart fpeelen,

en achter dezelven een Man, zittende op eengrys

Paard, en houdende een bruin Paard aan een

Touw, fchynende naar de Rivier te willen ryden,

die ter linker zyde is; en over de Rivier zietmen

m ’t verfchiet een Brug. Alles zeer krachtig en

tranfparant op Doek gefchilderd. Dit fluk kan

aangemerkt worden als een der befte van dien Mee-

fier.

Gezicht. Hoog 32
^ /300
/
/f/

Ordinantie , met veele

JAN
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JAN H A K K E R T.

Een groots Bojchgezïcht, Hoog 43, breed

54 duim. Door Lingelhach gedofFeerd.

In dit Stuk, dat zo heerlyk als natuurlyk is,

ziet men een Rencontre van Reizigers, overvallen

door Stmikroovers. Ter linker zyde ziet men

een Rivier, en aan de overzyde van dezelve in ’t

verfchiet hoog Gebergte. Men zou genoegzaam

konnen zeggen ,
dat dit een der heerlykde StukT

ken van dien Meederis, gefchilderd op Doeh.

VERBOOM.
78. Een aangenaam hoog bergachtig Lanch

fchap. Hoog 19, breed 25 duim. Ge-

dolFeerd door Lingelhach,

Ter rechter zyde op den voorgrond ziet men

een Mannetje en Vrouwtje, zittende te ruden, en

voor dezelven twee behaden Muil-Ezels, op het

achterde van welken een Boer zit , en naad hem

gaat een ander te voet : wyders ziet men nog een

wandelende Man en Vrouw. Alles natuurlyk

,

warm en zonachtig op Do^k gefchilderd.

J.
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J.
HUCHTENBURa

No.79. Een aangenaam Italiaanfch La?idfchap.

Hoog 13!, breed i 6\ duim.

Dit is een ryk geftofFeerd Landfchap. Op den

voorgrond ter rechter zyde ziet men een Fontein,

voor dezelve een Groep van verfcheiden Beelden

,

Paarden en Ezel, liggende en ftaande Flonden; bene-

vens andere ftoffagie, verder prachtige Italiaanfchc

Gebouwen en hoog Gebergte. Dit Stukje is voor-

wonderlyk van licht en bruin , veroorzaakt door de

fchittering der Zon ,
die daar in uitmuntend en fraai

is waargenomen, op Paneel.

NB. Dh ftukje komt uit het Huis van de Doch^

ter van Pynaker.

DE HEUS.

80. Een Gezicht van H Colufeum hy Rome,

Hoog 34, breed 27 duim.

/
Op den voorgrond ter rechter zyde ziet men

twee beladen Muil-Ezels , by een van welken een

Man te voet gaat, en een ander op de tweede zit

j

in ’t midden is een Vrouw met een Parafol, zitten-

de op een wit Paard, gevolgd van een Boer. Wy-
ders ziet men nog een Man te Paard, benevens

andere Beelden, en in ’t verfchiet een Tyber-Ge-

C zicht
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zicht met Beelden en Schepen. Alles zeer fraai,,

warm en zonachtig, op Doek gefchilderd.

N0.81. Een hoog Bergachtig Landfehap. Hoog

9, breed duim.

Dit Stukje is fraai geftoffeerd. Op den voor-

grond ziet men drie Osjes en een Mannetje zitten-

de op een kluit Aarde. Wyders een aangenaam

Verfchiet
,

en alles zeer natuurlyk en warm ge-

fehilderd , op PaneeL

B. G A A L,
«

S2. Een Fkifterplaats, Hoog id| , breed

21 duim.

In ’t midden van dit Stuk ziet ' men een wit ge-

zadeld Paard , welk beflaagen wordt ; ter zyde

ftaan een Heer en Dame, en een liggend Hondje

op den voorgrond, benevens nog andere ftoffagie.

Alles zeer fraai en natuurlyk op Paneel gcfchil-

derd, als of ’t van Wouwermm- was.
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P. DE LAAR, alias BAMBOOTS.

Ko.83. Een Italiaanfch Gezicht. Hoog 21^^

breed i6j duim.

Op den voorgrond ziet men een Fontein, en

daar by een Mannetje en een Hondje, Baande té

drinken, voor het zelve twee Beelden. Op deii

tweeden grond ziet men door een Boog een

Vrouw en Gebouwen. Fix gefchilderd op Pa-

mei.

I É. R O O S.

84; Een aangenaam Klipachtig Landjehap;

, Floog 18,^ breed 21 § duim.

Ter rechter zyde van dit Smk ziet men een

Herder
jj
knielende by een Fontein , en drinkende

tiit zyn Hoed. In ’t midden Baat een witte Koe

met een zuigend Kalf; wyders een liggende Bok^-

eenige ’ Schaapen en een Ram. De BeeBjes zyn

zeer natuurlyk,- fraai en fmeltend gefchilderd.-

At
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M. DE HONDEKOETER.

No.85. Een Tuingezicht. Hoog iil, breed i5

duim.

Dit Stukje Verbeeld een ftaande Haan , bene-

vens eenige Hennen en Kuikens, en twee Dui-

ven op een Steen. Zeer kloek en fix gefchil-

derd.

F. M O U C H E R O N.

86. Een bergachtig Landjchap. Hoog 40,

breed 35 duim.

Dit Stuk vertoont ter rechter zyde op den voor-

grond hoog Geboomte en Bergen, het Is fraai ge-

Itoffeerd, en heeft een ruim en aangenaam ver-

’fchiet. Alles zeer warm en zonachtig gelchilderd,

op Doek.

HERMAN SWANEVELT.

87. Een fraai Landfcbap. Hoog 37, breed

47 duim.

Dit is een groots , fchoon en prachtig Land-

fchap, met een aangenaam verfchiet. Op den

, > voor-
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yoorgrond ziet men eenige vrolyke Nimphen en

Saters. Het is voorwonderlyk kloek, zonachtig

ennatuiirïyk gefchilderd, o)^Doeh

H. Z A F T L E V E N.

No.88. TweeLandJchapjes. Ieder hoog 4j, breed

6 duim.

Dit zyn twee Rhyn gezichtjes, die zeer fraai

geftoffeerd, delikaat en uitvoerig gefchilderd zyn,

op Paneel,

H. J. P A L T H E.

89. Een Kaarslicht, Hoog 20, breed 16

duim.

Dit Stukje verbeeld een Min, omtrent van

vooren te zien, met een Kind op haaren fchoot,

en die in haare rechterhand een brandende Kaars

houd. Op een Tafel naad haar flaat een Blaaker,

dePapkom, enz. Alles zeer natuurlyk, fraai en

uitvoerig gefchilderd, Paneel.

90. Een ander dito. Hoog en breed als

vooren.

In dit Stuk ziet men ter linker zyde een oude

flaapende Dame, gekleed met een paars fluweel

Jakje met bond, en een witte zyde Rok, ruflen-

C 3 de
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de met haar rechter Arm op een Tafel, waar op

een brandende Kaars, een Caraf en Wynglas te

zien is. Naad haar zit een Meisje te naajen, en

achter haar is eene andere by het vuur bezig om

een kooitje in een ted te doen. Het is in alle dee-

len uitvoerig op Paneel gefchilderd ,
en van deugd

ais het voorgaande Stuk.

H. J. P A L T II E.

No.pi- Een ander dito, PIqog 13, breed ii

duim.

In ’t midden van dit Stukje ziet men een Jon-

getje, daande en vanvoorente zien; zynde een

Knieduk. Ply heeft een brandende Kaars, om-

trent voor hem, in zyn linker hand, en houd zyn

rechterhand daar boven. Achter hem is een ander

aardig Jongetje, dat het eerde by den linker arm

vat. De rellexiën en het edeél: van het Kaarslicht

zyn, als in het voqrige Stukje, zeer fraai.

92. Een ander dito. Van de zelfde hoogte en

breedte, en een Weerga van liet voorige.

In dit Stukje zit een Jongeling te flaapen , rus:

tende op de Elleboog en met de hand onder het

hoofd op een Tafel
,
waarop daat een brandende

Kaars op een Kandelaar, een Fles en een Glas.

4chter hem ziet men een Jongen met een brandend

band-
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bandje^ dat hy den anderen onder de Neus fchynt

te willen fteeken. Gefchiiderd als het voorgaan-»

de, o^PaneeL

OBIAS QUERFURT. /
IS5

No.93. Een Pher te Paard^ in een Landfehap^ /
Hoog 191, breed 15 duim.

fjre^

Dit Paard is in een grootfè Actie, en-als ftap-^

pende van ter zyde te zien; het is witachdg grys

geappeld en met witte Maanen. Het is met de

uiterlle Studie zeer fraai en uitvoerig naar het Le-

ven gepenceeld , en kan aangemerkt worden als

het befte Stukje van dien Meefter; op Doek ge-

Ichilderd.

94. Een Rencontre. Hoog 19, breed 24

duim.

Dit is een Gevecht tuflehen Duitfche en Turk-

1 fche Cavallery, en krachtig en uitvoerig op Doek /
Wefchilderd.

) 95. Een ander dito
^ zynde een Weerga van

j
de voorige.

' Dit is een Batailje by het attaqueeren van een

. Hongarifche Veiling. Van deugd als het voor-

gaande, en insgelyks op Doek.

C 4
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TOBIAS Q UERFURT.

No.p^S. Een wit graazend Paardje. Hoog iij

,

breed 141 duim.

In een Weide ziet men twee Jongetjes, fpeelen-

de met een Vogelneftje, en by het Paardje twee

liggende Schaapjes ; op Paneel gefchilderd
, en

van deugd als de voorigen.

97. Een Vrouwtje te Paard; zynde een Weer-

ga, van de zelfde hoogte en breedte.

Deze Vrouw of Herderin heeft een Mantje met

Bloemen aan den Arm. Wyders ziet men een

Hondje, en een Jongetje dat Water neemt uit een

Fontein. Van kond en deugd als het voorige.

P. M A N K E N D A M.

98, Een .Heuvel- of Bergachtig Italiaanfch

Landfehap. Hoog 23, breed 28 duim.

Dit Stuk is ryk geftoffeerd met Beelden en Bees-

ten, zo op den voor- als op den tweeden grond,

en in ’t verfchiet hoog Gebergte. Het is zeer fix,

krachtig en natuurlyk 00 Paneel gelchilderd.

No.99.



van S C H I L D E R Y E N. 41
I

No.99. Een ander dito,

duim.

Hoog 12I5 breed iB —

Hier in ziet men op een hoogte veele Bokken

cn Geiten 5
benevens twee Herders

^
de een op de

hoogte, fpreekende tegen den ander in de laagte.

Zynde dit Stuk in alle deden zeer kondig, en niet

minder dan het voorgaande in deugd, op Paneel

gefchilderd.

100. Een Landfuhap,

duim.

Hoog 27 5 breed 21
/

Dit Stuk vertoont op den voorgrond een ftil

Watertje met twee Viirchers in een Schuitje. Aan

de overzyde van ’t water ziet men hoog en zwaar

Geboomte; komende in kond met de voorigen

overeen, op Paneel gefchilderd.

FOLKERT DE BOCK.

10 1. Een Renconter, Hoog 16, breed 12

duim.

Op den voorgrond leit een Officier van de Rui-

tery

,

en in k verfchiet ziet men een Kadeel

;

zynde alles vol vuur en Actie , de Paarden en

C 5 Bcel-



Beelden fchoon getekend, en op Pajuel gefchitr

derd.

DOOR QC.

No. 102. Tivee fraaje bergachtige Landfchapjes»

Ieder hoog 7I, breed duim.

Het eene is ryk gefloffeerd, by Italiaanfche

Riüiien en Gebouwen , met diveriche Beeftjes

;

en ’ty ander
,
by hoog Gebergte , insgelyks met

Beefrjes, benevens een zittende Herder. Zeer

uitvoerig en fix, op Koper gefchilderd, in ovaal

loriliaat.

A. K I E R I N X.

103. Twee Landfchapjes, Ieder hoog 3I,

breed 4| duim.

Deze Landfchapjes zyn fraai geflolfeerd , fix

pi uitvoerig op Koper gefchilderd.
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C, DE H O O C H.

N0.1Q4. Twee Landjchapjes. Ieder hoog

breed 61 duim.

Deze zyn geehig geflofFeerd met Gebouwen 5

cii fix gefchilderd, op Paneel,

L. K O L L E R.

105. Een bergachtig LaJidfchap. Hoog

breed 15 duim.

In dit Lnndfchap ziet men een Rivier en een

Waterval; op den voorgrond een Mannetje, zit-

tende op een Ezel , benevens een voetganger.

Voorts is het ryk geftofFeerd met Geboomte eu

hoog Gebergte; zeer delikaat, en uitvoerig met

koleuren getekend.

Jd - /

LUDOLF BAKHUIZEN.
106. Een ivoelcnd JVater, Hoog 12

^

breed-

1 7 duim.

-

]3!t is een zeer natuurlyk Stukje, met diverfe'

zeilende Schepen en andere Vaartuigen. Uitvoe-
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rig, helder en in des Meefters beften tyd gefchil-

derdj op PaneeL

R. Z E E M A N.

No. 107. Een fltl Water, Hoog 18, breed 32

duim.

Omtrent op de voorgrond ter linkerzyde van dit

Stuk ziet men twee groote Schepen, het eene van

vooren in de verkorting, en ’t ander op zyde; en

aan de rechter zyde een Boot met Scheepsvolk;

m ’t verfchiet eenige zeilende Schepen. Extra

fraai op Doek gefchilderd, en op Paneel

Zo goed als van Willem van de Velde,

J. S T O R K.

lOo. Een Rhyn^ en Landgezicht* Hoog 24,

breed 33 duim.

Ter linker zyde op den voorgrond van dit Stuk

ziet men twee witte Baardjes (nevens een Jaager)

die een Schip voort trekken op de Rivier, ver-

zeld van andere zeilende Vaartuigen. Op den

tweeden grond ter linker zyde ziet men op een

hoogte een groot Kafteel, en andere Gebouwen.

Alles zeer uitvoerig en helder op Doek gelchilderd,

€11 wel in zyn beften tyd.

No.iop.
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Noaop. Een Maasgezicht, Boog en breed als^7^
vooren.

De Rivier is geftofleerd met Schepen
, Eoejers

en andere Vaartuigen. Ter rechter zyde ziet men

een hoogte of Dyk ^ en daar op eenige Huizen

;

beneden aan den Dyk een Koets met Paarden. Wy-
ders alles ryk geftofifeerd met Beelden , en op Boek

gefchilderd. Zynde een Weerga van , en niet

minder in deugd dan het voorgaande.

PIETER VAN DE VELDE.

(Vader van Willem van de Velded) /

II o. Een kabbelendWater. Hoog 151, breed

i'3 duim.

A-

Dit Water is geftoffeerd met Oorlog- en andere

Schepen en in, ’t verfchiet een Dorp-Gezicht. Zyn-

de alles zeer natuurlyk verbeeld.

A. VAN BEERESTRAATEN. /
- III. Een woelend Water, Hoog 21 5 breed

27 duim. •

Dit Stuk is geftofieerd met Beurtfehepen en

deïe zeilende Vaartuigen. In ’t veifchiet ziet men

V2-VO

een
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een Dorp- of Stadgezicht. Alles zeer natuurlyk^=

fraai en krachtig, op Paneel gelchilderd.

P A TJ L Ö B R I L.

No. II 2. Een Land- en Watergezicht

i

Hoog 21 3

breed 26 duim,^

Ter linker zyde van dk Stuk ziet nien zwaare

hooge Bergen en Geboomte, en verder diverfe

Wagens, Paarden en Beelden; ter hechter zyde

eenige Vaartuigen , enz. Alles fraai en krachtig ,

op Paneel gefchilderd.

J. VAN GOOJEN.

Ï13. Een Dorpgezicht^ Hoog 5I, breed

II- duim.

Ter linker zyde van dit Stukje ziet men achter

eenige Huizen een zwaar Onweer , verzeld van

Blixems, en op den voorgrond een Boertje, dat

bevreesd fchynt voor ’t Weer. Ter rechter zyde

in \ verfchiet over ’t water werd een Dorp gezien.

Zynde alles in zyn aart verwonderlyk uitvoerig en

natuurlyk gefchilderd, od Koper.
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F. S N Y D E R S.

No. 114. Adelaar en een Gans, Hoog 75|j

breed 6o| duim.

In dit Stuk ziet men eeti Gans liggende ondeï/

de Kl'iauwen van den Adelaar, die ’er boven op

ftaat met iiitgebreide Vlerken , en de Maag van

den onderliggenden Vogel in zyn bek heeft. Al-

les is uitneemend krachtig en nieefterachtig op

Doek gefchilderd.

A. VAN UTRECHT".

115. Fier Eendvogels, Hoog 12 1, breed /j’—do

i7§ duim. Q
y/

Men ziet deze Eendvogels in een Landlchap^

en dezelven zyn zeer kondig en uitvoerig gefchil-

derd, 0^ Paneel.

A. B O O N Ë.

116. EenVrtichten-Stuk. Hoog 21 1, breed

17 duim.

In dit Stuk ziet men op een Marmere Tafel

een Mantje met Perfiken, Abrikoozen en Drui-

ven, waarby op de Tafel nog eenige Hazelnooteii

lia-
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liggen. Alles zeer fraai
,

transparant, warm en

natuurlyk gefchilderd, 0^ Doek.

NB. Dit is mogelyk het eenigfte^ dat ^er van

dezen Meefter op dien trant en in die Studie te

vinden is , dewyl men weet
,

dat het enkel uit

Liefhehhery gejchilderd^ en aan een zyner Vrien^

den prefent gedaan is.

J. D E H E E M.

N0.Ï17. Een Stilleven. Hoog 18, breed 231

duim.

Dit Stuk vertoont een Tafel, bedekt met een

groen Kleed
,
waar op een Schotel met een opge«

fneeden Citroen, een Schenkkan, en een Roemer

met Wyn gezien worden ,
vercierd met eenige

Wyngaardbladeren. Alles zeer natuurlyk en fix,

op Paneel gefchilderd.

H E D A. Ao. 1644.

II 8. Een Stilleven. Hoog 32, breed 40

duim.

In dit Stuk ziet men een Tafel, ten deele be-

dekt met een wit linnnen Kleed, en op dezelve

een^zilvere Schotel met een Paftey; wyders een

zil-
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zilvere Schenkkan, Drinkfchaal, zilver vergulde

Beeker, Roemer, Citroen, Brood en ander By«

werk. Alles zeer fraai, fix en nauiurlyk op Pa-k

mei gefchilderd.

'
J. VAN DE VELDE. 1658.

N0.119. Een Stilleven

i

Hoog i 5 , breed 12I

duim.

In dit Stukje is verbeeld een Tafel, bedekt met

een Purper -Fluweel Kleed, waar op Baan eeii

Roemer met Wyn , en twee Schotels met Vruch-

ten divers. Zynde zeer fix en natuurlyk , op

Paneel gefchilderd.

M. A C C A M A.

Ï20. Èen flerbendè Cleopatra, Hoog 153,

breed 12 duim.

Deze Cleopatra is verbeeld halverlyf van voo-

ren te zien ,
ruftende met haar Hoofd en rech-

'

ter Arm op een Kuflen. Zy is zeer uitvoerig

en aangenaam van Coloriet, op Doek gefchiP^

derd.
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M. A C C A M A.

3.I2I. Ee» Sophonisha, Hoog en breed al3

vooren.

Zy is mede halverlyf, en van vooren te zien,

houdende in haare rechterhand de Beeker met

I

Vergift. Insgelyks gefchiiderd op en niet

1 minder uitvoerig dan de voorgaande.

122. Des Meefters eigen Vormt. Hoc^ 19J,

breed t5J duim,

Hy heeft zyn hoofd met een Hoed gedekt, en

ziet recht voorwaarts ,
terwyl het Lyf omtrent

van ter zyde te zien is. Het is fraai en uitvoerig.

Op Doek gefchilderd.

123. Het Portret van J.Huyfum. Hoog 31

,

breed 151 duim.

Deze Konftenaar is verbeeld halverlyf, achter

een Marmere Tafel, voor een Schilders -Ezel
^

waarop een fchets van een Bloemftuk ftaat,*daar

hy op fchynt te wyzen. Gefdiilderd als het voor-

gaande, QXi o^ Doek.

UIT
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UIT HET SCHOOL VAN
REMBRANDT.

N0.124. Een Portretje. Hoog laj, bfeed ii

Deze Perfonagie is vlak v^n vooren te zien

het hoofd bedekt met een hoogcn Hoed, en heb**

bende een rooden Mantel en witte Kraag om*

Zeer konftig en fix, op Paneel gefchilderd.

J A N L I E V E N S,

125. Een Meisjes-Höofd. Hoog 19, breed

15 duim.

Dit Meisje is in ’t profiel te zien, met lang hair,

cn een weinig voorover bukkende. Zynde voor

\ overige zeer konftig gefchilderd, op Paneel

PI. VAN DER MYN.

Een Mansportret. Hoog 19, breed 15

duim.

Deze Perfoon is ftaande, het Hoofd circa van

vooren, en ’t Lyf van ter zyde te zien; ruftende

mer zyn linker Arm, in wiens hand hy een Rot^

ting heeft, opeen fteene Balufter. _ Zeer fraaien

uitvoerig gefchilderd, op Doek.

/

D
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S. D E B R A Y.

No. 127. H'jgo de Groot. Hoog 8, breed 6

duim.

Dit Portret is zeer fraai en uitvoerig op Paned

gefchilderd, in ovaal formaat.

JANSEN VAN KEULEN.

iSü. Een Vrouwen-Portret. Hoog 8, breed

6 duim.

. Dit is een BorfHluk , het Lyf van vooren
,
en

"f Hoofd een weinig gekeerd te zien. Zy is in ’t

zwart gekleed , met een witte Kraag om den hals.

Voorts kondig en meefterachtig op Koper gefchil-

derd, in ovaal formaat.

W. DE B E Y E R.

129. Een Polak, Hoog5|, breed 4 duim.

Dit Portretje is zeer fix, meederaclitig, en in

de manier van Rembrandt gefcliilderd, op Paneel

en in ovaal formaat.

WEIS-
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/

W E I S M A N.

No. 130. Het Portret vanTohiasQuerfurt. Hoog

171, breed 15 duim.

Dit is een BorMuk, cirka van vooren te zien;^

zynde edel en uitvoerig gefchilderd, op Paneel.

JAN BYLART.
1 3 1 . Een Suzanfja met de Boeven in een Land^

fchap. Hoog 685 breed 81 duim.

Deze Beelden zyn Levensgrootte , wel gete-

kend, krachtig en meellerachtig gefchilderd, op y
Doek.

S. VAN HOOCHSTRATEN.

/

132. De Gibioniten^ fmeekende om den Vrede

hy Jozua. Hoog 67, breed 99 duim.

/ A
Dit is een grootfè en ryke Ordinantie van veele/ ^

Beelden 3 alle wel getekend 5 en op gefchi

dcrd.

//•

y A
ih

/
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A. VAN BLOKLAND, of

MONTFOORT.
N0.133. EenByhelfcheHiftorie. Hoog 51, breed

52 duim.

Dit Stuk vertoond een weenende Maria met een

Boek op haaren ichoot, en de handen te zamen

houdende voor haar knie. Aan haare linker zyde

llaat de Zaligmaaker. In dit ftuk zyn de Carac-

ters admirabel uitgedrukt, het is fraai getekend en

gefchilderd, Paneel.

CEZAR VAN EVERDINGEN.

134. Een Faunus, Hoog 30, breed 21 duim.

Deze Faunus is Levensgrootte
,

halverlyf

,

kloek en meefterachtig op Paneel gefcliilderd.

COELENBIER. 1644.

13 5. Een oudGebouw aan een Rivier, Hoog

261, breed 44I duim.

In dit Stuk, dat zeer natuurlyk, en is vooral zo

goed als
J. van Goojen,zitop den voorgrond eenlMan

cn een Vrouw ; in de Rivier ziet men een Schuit-

je met Viflehers; verders in ’t verfchiet Schuitjes,

Beeftjes en een Stad. Alles is fraai en kloek ge-

ichilderd.

H.
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H. HOLBEEN.
rNo.136. Een Portretje. Hoog 5, breed duim.

Dit Portretje is in zyn foort zeer fraai en uit-

voeng.
/'

P, B R E U G E L.
, ,

137. Een Boerendans. Hoog 12, breed 22! /^ /)

duim.
=

9 .

B A R E N D GR A A T.

138. Twee Stuks y een Boetvaardige Maria

y

en eenSt.Johannes. Ieder hoog 20, breed

17 duim.

Deze beide Stukken zyn zeer krachtig en kloek "

op Doek gefchilderd.

VAN I N G E N.

139. Een Ecce Homo» Hoog iiï, breed 8

duim.

df

In dit Stukje ziet men een Chriftus ftaande ten

voeten uit, en achter hem Pilatus enz. Zynde
zeer uitvoerig en fraai, op Koper gefchilderd.

VAN
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VAN EEN ONBEKEND MEEESTER.

No. 140. Een Studente Hoog 31, breed 3S

duim.

Hy is gezeten aan een Tafel, houdende in zyn

rechterhand een Roemer Wyn, en met de linker

eenTyp in den mond. Op de Tafel ziet men een

Globe, eenige Boeken, Pen en Inkt, Wynkan.,

Tabak, Vuurpotje, enz. Alles Meefterachtig,

krachtig en natuurlyk, op Doek gefehilderd.

i
"t- i
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